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ريقييم ريقارير املتعاقدين ال نوية ورصد التقيّد خبطط العمل املتعلقة ابالستكشاف
مذ رة من األمانة

أوال  -مقدمة
 - ٢يرد يف هذه املذكرة استعراض لقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاهتا ذات الصلة ،وملا يتصل هبا من
مسؤؤوليات منوةؤة لسلؤا واللجنؤة القانونيؤة والتقنيؤة واألمانؤؤة يمؤا يتعلؤي تقيؤير اقؤارير املتعاقؤدين السؤؤنوية
ورصد التقيّد خبطط العمل .ويرد يف املذكرة أيضا يا ٌن ألسلوب عمل اللجنؤة مؤن ثيؤمل املمارسؤة الةعليؤة،
واتض ؤؤمن عرلؤ ؤال ل ؤؤبعا التحس ؤؤينات ال ؤؤل أللدةل ؤؤت علي ؤؤا عل ؤؤن العملي ؤؤة ،واق اث ؤؤات دة ؤؤال مزي ؤؤد م ؤؤن
التحسينات .واهلدف املتوةن هو ازويد اللجنة مبا جيعلها اكتسب هما أ ضل ملسؤولياهتا ،ومن مثّ ايسري
قيامهؤؤا ةعاليؤؤة أكؤؤم لملهؤؤا املنوةؤؤة هبؤؤا مبقتضؤؤن ااةاقيؤؤة األمؤؤر املتحؤؤدة لقؤؤانون البحؤؤار يمؤؤا يتعلؤؤي تقيؤؤير
التقارير السنوية واستعراض انةيذ رامج األنشطة.
 - ١ومؤؤن املقؤؤرر اق ؤدمي التقريؤؤر ذل الصؤؤلة  )ISBA/24/C/5إىل اسلؤؤا يف اجتماعؤؤا يف آذار/مؤؤارس
 ١1٢2ناءل علن ةلبا اقدمي املزيد من التةاصيل إليا عن ثاالت عد االمتثال الل مل ميتثل يها املتعاقؤد
املعين لطلب حمدد لو ّجا إليا يف رسالة واردة من األمني العا  ،مبا يف ذلك اةاصيل عن املتعاقد املعؤين وعؤن
ثؤؤاالت عؤؤد االمتثؤؤال املتكؤؤررة واوصؤؤيات لكةالؤؤة االمتثؤؤال يف املسؤؤتقبل انظؤؤر  .)ISBA/23/C/18وجتؤؤدر
ا شؤؤارة إىل أن ةلؤؤب اسلؤؤا جؤؤاء نتيجؤؤة اقريؤؤر ر ؤؤيا اللجنؤؤة عؤؤن أعمؤؤال اللجنؤؤة يف عؤؤا  ،١1٢٢ثيؤؤمل
أللشري يا إىل وقوع ثاالت عد امتثال يما يتعلي مبتطلبات ا الغ
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اثنيا  -رصد التقيّد خبطط العمل املتعلقة ابالستكشاف

 - ٢مبوجب الةقرة  ١ل) من املادة  ٢6١من االاةاقية ،لميارس اسلا الرقا ة علن األنشؤطة يف املنطقؤة
الدوليؤؤة لقؤؤاع البحؤؤار و ق ؤال للةق ؤؤرة  4مؤؤن املؤؤادة  ٢5٢مؤؤن االاةاقي ؤؤة ولقواعؤؤد السؤؤلطة وأنظمتهؤؤا وإجراءاهت ؤؤا.
ومبوجب الةقرة  4من املادة  ٢5٢من االاةاقيؤة ،لمؤارس السؤلطة مؤن الرقا ؤة علؤن األنشؤطة يف املنطقؤة الدوليؤة
لقؤؤاع البحؤؤار مؤؤا يكؤؤون لؤؤرورث لغؤؤرض مؤؤني االمتثؤؤال ل ثكؤؤا ذات الصؤؤلة مؤؤن اجلؤؤزء امؤؤادل عشؤؤر مؤؤن
االاةاقية واملر قات املتصلة ا ،وقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاهتا ،وةطط العمل املوا ي عليها.
 - 4ويش ؤ ّكل رصؤؤد التقيّؤؤد خبطؤؤط العمؤؤل املتعلقؤؤة لالستكشؤؤاف املوا ؤؤي عليهؤؤا هؤؤو أيضؤؤا أثؤؤد مهؤؤا
السلطة عمال للةقرة  5ج) من الةرع  ٢من مر ي االاةا املتعلي تنةيذ اجلزء امادل عشؤر مؤن ااةاقيؤة
األمؤؤر املتحؤؤدة لقؤؤانون البحؤؤار املؤرةؤؤة  ٢1كؤؤانون األول/ديسؤؤمم  ٢٨2١ااةؤؤا عؤؤا  .)٢٨٨4وآليؤؤات
الرصؤؤد الر يسؤؤية املتاثؤؤة للسؤؤلطة ،يف الوقؤؤت ال ؤراهن ،هؤؤو التقؤؤار لير السؤؤنوية الؤؤل يلقؤؤدمها املتعاقؤؤدون عمؤؤال
وعمليات االسؤتعراض الدوريؤة ططؤط العمؤل املتعلقؤة
للبند  ٢1من الشروط املوثدة لعقود االستكشاف،
ل
ؤيتعني علؤؤن اسلؤؤا عنؤؤدما ؤؤني
لالستكشؤؤاف الؤؤل النجؤؤز مبوجؤؤب البنؤؤد  4-4مؤؤن الشؤؤروط املوثؤؤدة .وسؤ ّ
األوان أن ينشئ آلية اةتيش مناسبة عمال للةقرة  )١ض) من املادة  ٢6١من االاةاقية .وال اتو ر آلية
للتةتيش من هذا القبيل يف الوقت الراهن ،غري أنا يلتوقع اناول إنشا ها يف سيا أنظمة االستغالل.

ألف  -خطة عمل االستكشاف
 - 5اش ّكل ةطةل عمل االستكشاف الوثيقةَ األساسية الؤل ؤدد يهؤا املتعاقؤد األهؤداف املرجؤوة مؤن
ؤؤرجمج االستكشؤؤاف املقؤ ال .وعمؤؤال تنظمؤؤة التنقيؤؤب واالستكشؤؤاف ،اتضؤؤمن ةطؤؤة عمؤؤل االستكشؤؤاف
يؤؤاج عامؤؤا لؤؤمجمج االستكشؤؤاف املقؤ ال وجؤؤدوال لؤؤا ،مبؤؤا يف ذلؤؤك ؤؤرجمج األنشؤؤطة لةؤ ة اطمؤؤا سؤؤنوات
التالية مباشرة ،واتضمن كذلك ياج لمجمج دراسات أوقيانوغرا ية و يئية مرجعية ،مع مراعاة أل اوصيات
صؤادرة عؤؤن اللجنؤؤة ،واقييمؤا ّأوليؤؤا ل ثؤؤر البيئؤو ألنشؤؤطة االستكشؤؤاف املق ثؤة ،وجؤؤدوال للنةقؤؤات السؤؤنوية
املتوقعة يما خيص رجمج األنشطة.
 - 6وعنؤؤد موا قؤؤة اسلؤؤا علؤؤن ةطؤؤة العمؤؤل ،يصؤؤب ؤؤرجمج األنشؤؤطة لة ؤ ة اطمؤؤا سؤؤنوات التاليؤؤة
اجلدول  ١يف عقد االستكشاف.
مباشرة
َ
 - ٢ومبوجؤؤب البنؤؤدين  ٢-4و  ١-4مؤؤن الشؤؤروط املوثؤؤدة ،يتعؤؤني علؤؤن املتعاقؤؤد أن يتقيّؤؤد لجلؤؤدول
الؤؤزمين املبؤ ّؤني يف ؤؤرجمج أنشؤؤطتا ،وأالّ ينةؤؤي يف كؤؤل سؤؤنة مؤؤن سؤؤنوات العقؤؤد مبلغؤؤا يقؤؤل عؤؤن املبل ؤ ا ؤؤدد.
وجبوز للمتعاقد اعديل رجمج األنشطة ،مبا يف ذلؤك النةقؤات ،نؤاءل علؤن موا قؤة السؤلطة ،ةاملؤا قؤد يكؤون
مؤؤن الضؤؤرورل ومؤؤن امكمؤؤة إدةؤؤال التغي ؤريات عمؤؤال لملمارسؤؤات اجليؤؤدة يف صؤؤناعة التعؤؤدين ،مؤؤع مراعؤؤاة
ظروف السو يما يتعلي مبكوجت املعادن وغريها من الظروف االقتصادية العاملية ذات الصلة.
 - 2وو قؤؤا للبنؤؤد  4-4مؤؤن الشؤؤروط املوثؤؤدة ،يقؤؤو املتعاقؤؤد واألمؤؤني العؤؤا مج ؤراء اسؤؤتعراض مش ؤ
لتنةيذ ةطة عمل االستكشاف .ول مني العا أن يش ط علن املتعاقد أن يقد ما قد يلز ألغؤراض هؤذا
االستعراض من ياجت ومعلومات إلا ية .و عد إجناز االستعراض ،لجيرل املتعاقد ما يلز من اعديالت يف
ةطؤة عملؤا ،ويبؤني ؤرجمج أنشؤطتا للسؤنوات اطمؤؤا التاليؤة ،مبؤا يف ذلؤك جؤدول مؤنق للنةقؤات السؤؤنوية
املتوقعة .ويلع ّدل عند ذ اجلدول  ١الوارد يف العقد و قا لذلك.
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 - ٨وعنؤؤد إجنؤؤاز املتعاقؤؤد ؤؤرجمج أنشؤؤطتا ،جيؤؤب عليؤؤا أن ينةؤؤذ ،يف ثؤؤدود املعقؤؤول عمليؤؤا ،التوصؤؤيات
الل قد اصدرها اللجنة القانونية والتقنية من وقت آلةر .إال أن قدرة املتعاقد علن انةيؤذ هؤذه التوصؤيات
س ؤ ابط يف املق ؤؤا األول ؤؤمجمج األنش ؤؤطة عين ؤؤا ال ؤؤذل الت ؤؤز ؤؤا املتعاق ؤؤد يف اجل ؤؤدول  ١ال ؤوارد يف العق ؤؤد.
جمع البياجت عؤن ةؤط األسؤاس البيئؤو ،علؤن سؤبيل املثؤال ،مؤع اقؤد أنشؤطة االستكشؤاف واطورهؤا
وستل ّ
البند  ٢-5من الشروط املوثدة) .ولؤذلك ،يلشؤ ط أن اكؤون ؤرامج أنشؤطة املتعاقؤدين حمدثؤة ،وأن الوثؤي
ليتيسر رصد انةيذ هذه المامج رصدا عاال.
األنشطة ولوال ّ

اب  -التقارير ال نوية
 - ٢1مبوج ؤؤب عق ؤؤد االستكش ؤؤاف ،يتع ؤؤني عل ؤؤن املتعاق ؤؤد أن يق ؤؤد اقري ؤرا س ؤؤنوث إىل األم ؤؤني الع ؤؤا  ،يف
غض ؤؤون  ٨1يومؤ ؤؤا مؤ ؤؤن سايؤ ؤؤة كؤ ؤؤل س ؤؤنة اقومييؤ ؤؤة ،عؤ ؤؤن ؤ ؤؤرجمج األنشؤ ؤؤطة ال ؤؤل قؤ ؤؤا هبؤ ؤؤا املتعاقؤ ؤؤد يف قطؤ ؤؤاع
االستكشؤؤاف البنؤؤد  ٢-٢1مؤؤن الشؤؤروط املوثؤؤدة) .وجيؤؤب أن يكؤؤون التقريؤؤر للشؤؤكل الؤؤذل اوصؤؤو ؤؤا
اللجنؤؤة مؤؤن ثؤؤني آلةؤؤر .وقؤؤد أصؤؤدرت اللجنؤؤة ،يمؤؤا يتعلؤؤي هبؤؤذا الشؤؤرط القالؤؤو تقؤؤدمي اقؤؤارير سؤؤنوية،
اوصؤؤيات اوجيهيؤؤة للمتعاقؤؤدين شؤ ن مضؤؤمون التقؤؤارير السؤؤنوية وشؤكلها وهيكلهؤؤا )ISBA/21/LTC/15
و شؤ ؤ ن ا ؤؤالغ ع ؤؤن النةق ؤؤات الةعلي ؤؤة واملباش ؤؤرة املتعلق ؤؤة لالستكش ؤؤاف  .)ISBA/21/LTC/11وحت ؤؤدد
التوصيات األوىل الشروط العامة لتقدمي التقارير السنوية إلا ة إىل اوجيهات حمددة مقدمؤة ثسؤب ئؤات
املوارد ،مبا يف ذلك مناذج مةصلة يف شكل ”مايكروسو ت إكسؤيل“ لتقؤدمي البيؤاجت .ينمؤا اقؤد التوصؤيات
الثانيؤؤة اوجيهؤؤات ش ؤ ن عؤؤرض املعلومؤؤات املاليؤؤة السؤؤنوية للتحقؤؤي مؤؤن اقيّؤؤد املتعاقؤؤد جبدولؤؤا للنةقؤؤات السؤؤنوية
املتوقعة الوارد يف ةطة العمل.
 - ٢٢وو قا للممارسة امالية ،القد اقارير املتعاقدين السنوية يف  ٢٢آذار/مارس من كل سنة ،وختضع
وحت نمؤؤل ،يف الوقؤؤت نةسؤؤا ،التقؤؤارير والو ؤؤي الداعمؤؤة علؤؤن
عد ؤؤذ لتحليؤؤل ينجؤؤزه موظةؤؤو األمانؤؤة التقنيؤؤون .ل
موقع شبكو آمن لميكن ألعضؤاء اللجنؤة حسؤب اصؤ ّةحا ليدرسؤوها ويراجعوهؤا يف إةؤار مؤن اطصوصؤية.
و عؤؤد االسؤؤتعراض ،العؤ ّد اللجنؤؤة اقريؤرا اقييميؤؤا لتقدميؤؤا إىل األمؤؤني العؤؤا  .ويتضؤؤمن التقيؤؤير التعليقؤؤات العامؤؤة
للجنة علن التقارير ،الل حتال يما عد إىل اسلا ،واعليقات حمددة ،ثسب االقتضاء ،علن اقؤارير كؤل
متعاقؤؤد عل ؤ ن ثؤؤدة .و يؤؤل األمؤؤني العؤؤا هؤؤذه التعليقؤؤات ،الؤؤل قؤؤد اتضؤؤمن استةسؤؤارات اتعلؤؤي للبيؤؤاجت
أو مشؤؤورة اتعلؤؤي لملنهجيؤؤات العلميؤؤة ،إىل املتعاقؤؤدين ،عؤؤادة يف شؤؤكل رسؤؤالة ،وأثيؤؤاج يف إةؤؤار مشؤؤاورات
ثنا ية .والدرج ردود املتعاقدين وأل إجراءات متا عة يف التقرير السنول للسنة التالية.
 - ٢١وأل ؤ ترزت ،يف التقريؤؤر النهؤؤا و عؤؤن املراجعؤؤة الدوريؤؤة يف السؤؤلطة الؤؤل لجتؤؤر عمؤؤال لملؤؤادة  ٢54مؤؤن
االاةاقية ،أوجال قصؤور اشؤوب عمليؤة ا ؤالغ اماليؤة .وأيّؤدت اعليقؤات األمؤني العؤا هؤذه االسؤتنتاجات،
الؤؤل أللدرجؤؤت كبنؤؤد جيؤؤب اختؤؤاذ إج ؤراء ش ؤ نا يف ق ؤرار اجلمعيؤؤة املؤؤؤر  ٢2آب/أغسؤؤطا  ١1٢٢املتعلؤؤي
للتقرير النها و عن املراجعة الدورية األوىل للنظا الدويل للمنطقة الدولية لقاع البحار عمال لملؤادة ٢54
من االاةاقية .)ISBA/23/A/13
 - ٢٢ومؤن التؤدا ري املتةؤذة ثؤن ثينؤا لتحسؤني الكةؤاءة إنشؤاءل وثؤدة مكرسؤة دارة العقؤود مؤن أجؤؤل
ارش ؤؤيد العملي ؤؤات الداةلي ؤؤة وحتس ؤؤني التواص ؤؤل ؤؤني املتعاق ؤؤدين والس ؤؤلطة ،وعق ؤ لؤد اجتم ؤؤاع س ؤؤنول من ؤؤتظر
للمتعاقدين يتسىن يا مناقشة املسا ل ذات االهتما املش  .ويلنتظر من إةال قاعدة السلطة للبيؤاجت
ؤتر يف ع ؤؤا  ،١1٢2أن ل ّس ؤؤن إىل ث ؤؤد كب ؤؤري اناق ؤؤل البي ؤؤاجت واملعلوم ؤؤات يم ؤؤا ؤؤني
اجلديؤؤدة ،املق ؤؤرر أن ي ؤ ّ
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املتعاقدين واألمني العا واللجنة .وستلةضو قاعدة البياجت اجلديدة أيضا إىل اعزيز الشةا ية ،ماتثة ٍ
سبل
م مونة الةالع املستعملني امل ذون هلر علن البياجت السرية ،وموق ٍع شبكو ديهو التص ّة وغين لملعلومات
تول علن نظا للمعلومات اجلغرا ية متاال ليطّلع منا اجلمهور علن البياجت واملعلومات غري السرية.

اثلثا  -دور هيئات ال لطة
 - ٢4اتوىل هيئؤات السؤلطة املةتلةؤة أدوارا ومسؤؤوليات يؤزة وحمؤددة ولؤوال يمؤا يتعلؤي رصؤد التقيؤد
خبط ؤؤط العم ؤؤل املتعلق ؤؤة لالستكش ؤؤاف ،وه ؤؤو مس ؤؤتمدة م ؤؤن االاةاقي ؤؤة ،وااة ؤؤا ع ؤؤا  ،٢٨٨4واألنظم ؤؤة،
والشروط املوثدة لعقود االستكشاف.
 - ٢5و يما يلو يان مبسؤوليات األمني العا :
استعراض اقارير املتعاقدين السنوية ،وإلزا املتعاقدين تقدمي ياجت ومعلومات إلؤا ية
أ)
ثسب االقتضاء البند  ٢1من الشروط املوثدة)؛
ب) اقدمي ياجت ومعلومؤات مسؤتقاة مؤن ؤرامج الرصؤد البيئؤو إىل اللجنؤة القانونيؤة والتقنيؤة
لتنظر يها عمال للةقرة  ١د) من املادة  ٢65من االاةاقية؛
ج) املوا قة علن التعديالت الل الدةل علن رجمج األنشطة يف إةار اجلؤدول  ١الؤوارد يف
العقد البند  ٢-4من الشروط املوثدة)؛
إجراء استعراض دورل كل مخا سنوات) ،لالش ا مع املتعاقد ،لتنةيذ ةطة عمل
د)
االستكشاف ،واملوا قة علن اجلدول  ١املع ّدل البند  4-4من الشروط املوثدة)؛
ه) اةتيش السةن واملنشآت البند  ١-٢4من الشروط املوثؤدة) ،وازويؤد املتعاقؤد والدولؤة
أو الدول) املزكية لملعلومات ذات الصلة املستمدة من اقارير التةتيش البند  ٢-٢4من الشروط املوثدة)؛
و) ا ؤؤالغ عؤؤن ام ؤوادت الؤؤل اؤؤؤدل إىل إصؤؤدار أوامؤؤر ةار ؤؤة واختؤؤاذ اؤؤدا ري مؤقتؤؤة عاجلؤؤة
املادة رقر  ٢٢من نظا التنقيب) )٢؛
ز)

إةطار الدول األعضاء مساء التزكية أو تغيريها انظر املادة رقر  ١٨من نظا التنقيب).

 - ٢6وارد مها اللجنة القانونية والتقنية يف الةقرة  ١من املادة  ٢65من االاةاقية ،وهؤو وثيقؤة الصؤلة
مبهؤؤا اسلؤؤا مبوجؤؤب املؤؤادة  ٢6١مؤؤن االاةاقيؤؤة قؤؤد ألع ؤ ّدت املنظومؤؤة عيؤؤمل اكةؤؤل ،عنؤؤد اختؤؤاذ الق ؤرارات
ش ؤ ن املسؤؤا ل اهلامؤؤة ،أن يتصؤؤرف اسلؤؤا نؤؤاءل علؤؤن أ ضؤؤل مؤؤا هؤؤو متؤؤاال مؤؤن املشؤؤورة العلميؤؤة والقانونيؤؤة.
وااللتزامؤؤات امللقؤؤاة علؤؤن عؤؤااي اللجنؤؤة اتّسؤؤر أساسؤؤا طؤؤا ع استشؤؤارل أو طؤؤا ع التوصؤؤية ،وانؤؤدرج لؤؤمن
ئات املها العامة األر ع التالية:
استعراض ةطط العمل املتعلقة لالستكشاف واقدمي اوصيات ش سا الةقرة  ١ب)
أ)
من املادة  ٢65من االاةاقية)؛
__________
 )٢ألغراض هذه املذكرة ،لحتيل هذه ا شؤارة املرجعيؤة إىل نظؤا التنقيؤب عؤن العقيؤدات املؤلةؤة مؤن عؤدة معؤادن واستكشؤا ها يف
املنطقة الدولية لقاع البحار  ،ISBA/19/C/17املر ي).
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ب) ا شراف علن األنشطة املنجزة يف املنطقة الدولية لقاع البحار الةقرات  ١أ) و ج)
و ط) و ل) و ) و ) من املادة  ٢65من االاةاقية)؛
ج) صؤ ؤ ؤ ؤؤياغة ومراجعؤ ؤ ؤ ؤؤة القواعؤ ؤ ؤ ؤؤد واألنظمؤ ؤ ؤ ؤؤة وا ج ؤ ؤ ؤ ؤراءات الةق ؤ ؤ ؤ ؤراتن  ١و) و ز) مؤ ؤ ؤ ؤؤن
املادة  ٢65من االاةاقية)؛
اقيؤؤير اآل ر البيئيؤؤة ل نشؤؤطة يف املنطقؤؤة الدوليؤؤة لقؤؤاع البحؤؤار الةق ؤرات  ١د) و ه)
د)
و ال) و ل) من املادة  ٢65من االاةاقية).
 - ٢٢وا ؤرابط مهمتؤؤان مؤؤن املهؤؤا العامؤؤة ،املنوةؤؤة لللجنؤؤة مبوجؤؤب املؤؤادة  ٢65مؤؤن االاةاقيؤؤة ،اراباة ؤال
مباشرال تنةيذ ةطط العمؤل املتعلقؤة لالستكشؤاف ،وهؤو املسؤؤوليات ا ؤددة يف الةقؤرة  ١ج) مؤن املؤادة
 ٢65مؤؤن االاةاقيؤؤة واتمثؤؤل يف ا ش ؤراف علؤؤن األنشؤؤطة يف املنطقؤؤة الدوليؤؤة لقؤؤاع البحؤؤار نؤؤاءل علؤؤن ةلؤؤب
اسلؤؤا ،واملسؤؤؤوليات ا ؤؤددة يف الةقؤؤرة  ١د) مؤؤن املؤؤادة  ٢65مؤؤن االاةاقيؤؤة واتمثؤؤل يف إعؤؤداد اقؤؤديرات
لآل ر البيئية امل ابة علن األنشطة يف املنطقة الدولية لقاع البحار؛
 - ٢2وااساقا مع الةقرة  ١من املادة  ، ٢65ختول األنظمة للجنة القانونية والتقنية أن اصدر اوصيات
اوجيهيؤؤة للمتعاقؤؤدين ذات ةؤؤا ع اقؤؤين أو إدارل مؤؤن أجؤؤل مسؤؤاعدهتر يف انةيؤؤذ قواعؤؤد السؤؤلطة وأنظمتهؤؤا
وإجراءاهتا .واش ّكل مراعاة هذه التوصيات يف ثدود املعقول عمليا إثد الشروط التعاقدية.
 - ٢٨ولتمكؤؤني اللجنؤؤة مؤؤن الو ؤؤاء مبسؤؤؤوليتها املتمثلؤؤة يف إعؤؤداد اق ؤؤديرات لؤؤآل ر البيئيؤؤة امل ابؤؤة عل ؤؤن
األنشؤؤطة يف املنطقؤؤة الدوليؤؤة لقؤؤاع البحؤؤار عمؤؤال للةقؤؤرة  ١د) مؤؤن امل ؤادة  ٢65مؤؤن االاةاقيؤؤة ،ويف اقؤؤدمي
اوصؤؤيات مناسؤؤبة إىل اسلؤؤا ش ؤ ن اايؤؤة البيئؤؤة البحريؤؤة ،يتعؤ ّؤني علؤؤن األمؤؤني العؤؤا أن يؤؤل إىل اللجنؤؤة
البياجت واملعلومات املستقاة من رامج الرصد البيئو الل يقدمها املتعاقدون الةقؤرة  ١مؤن املؤادة  ٢١مؤن
نظا التنقيب).
 - ١1وجيؤب علؤؤن اللجنؤة أيضؤؤا أن انظؤؤر يف اقريؤر األمؤؤني العؤا عؤؤن االسؤؤتعراض الؤدورل لتنةيؤؤذ ةطؤؤط
العمل املتعلقة لالستكشاف الةقرة  ٢من املادة  ١2من نظا التنقيب).
 - ١٢واتمثل مها اسلا يف مجلة أمور منها ما يلو:
أ)

املوا قة علن ةطط العمل و قا للةقرة  ٢٢أ) من الةرع  ٢من مر ي ااةا عا ٢٨٨4؛

ب) النظ ؤؤر يف اقري ؤؤر األم ؤؤني الع ؤؤا ع ؤؤن االس ؤؤتعراض ال ؤؤدورل لتنةي ؤؤذ ةط ؤؤط العم ؤؤل املتعلق ؤؤة
لالستكشاف الةقرة  ٢من املادة  ١2من نظا التنقيب).
ج)
من االاةاقية)؛

لةؤؤت انتبؤؤاه مجعيؤؤة السؤؤلطة إىل ثؤؤاالت عؤؤد االمتثؤؤال الةقؤؤرة  ١أ) مؤؤن املؤؤادة ٢6١

ارسؤؤة رقا ؤؤة علؤؤن األنشؤؤطة يف املنطقؤؤة الدوليؤؤة لقؤؤاع البحؤؤار و قؤؤا للةقؤؤرة  4مؤؤن املؤؤادة
د)
 ٢5٢من االاةاقية ،ولقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاهتا الةقرة  ١ل) من املادة  ٢6١من االاةاقية)؛
ه) ر ؤؤع ال ؤؤدعاو نيا ؤؤة ع ؤؤن الس ؤؤلطة أم ؤؤا غر ؤؤة منازع ؤؤات ق ؤؤاع البح ؤؤار يف ث ؤؤاالت ع ؤؤد
االمتثال الةقرة  ١ش) من املادة  ٢6١من االاةاقية)؛
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و) إنشؤؤاء اآلليؤؤات املناسؤؤبة دارة مموعؤؤة مؤؤن املةتشؤؤني ،ول ش ؤراف علؤؤيهر ،ليقوم ؤوا تةقؤؤد
األنش ؤؤطة يف املنطق ؤؤة الدولي ؤؤة لق ؤؤاع البح ؤؤار لتحدي ؤؤد م ؤؤا إذا ك ؤؤان لميتث ؤؤل مل ؤؤا يقتض ؤؤيا اجل ؤؤزء ام ؤؤادل عش ؤؤر م ؤؤن
االاةاقية ،ولقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاهتا ،وألثكا وشروط أل عقد مم مع السلطة الةقرة  ١ض)
من املادة  ٢6١من االاةاقية)؛
ز) اعليؤؤي العقؤؤود وإساإهؤؤا إذا قؤؤا املتعاقؤؤد تنشؤؤطتا ،علؤؤن الؤؤرغر مؤؤن التحؤؤذيرات الكتا يؤؤة
املوجهة إليؤا مؤن السؤلطة ،طريقؤة أسؤةرت عؤن انتهاكؤات جسؤيمة ومسؤتمرة ومتعمؤدة ل ثكؤا األساسؤية
لعقده ،واجلزء امادل عشر من االاةاقية ،وااةا عا  ،٢٨٨4وقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاهتا؛
ال) القيا كبديل عما سبي ،أو يف ثالة اراكاب انتهاكات أقل جسؤامة ،ةؤرض عقؤولت
مالية علن املتعاقد اتناسب وجسامة االنتها .

رابعا  -املناقشة والتوصيات
ؤود صؤل والؤ للمهؤا
ابني من مراجعة دقيقة ل ثكا ذات الصلة مؤن االاةاقيؤة واألنظمؤة وج ل
ّ - ١١
يف هيئات السلطة ني الك اطاصة مصدار ال اةيص املوا قة علن ةطط العمل يف شكل عقود) والك
اطاصة مبا يتبع إ را العقود من امتثال وإنةاذ هلا .مها إدارة هيئة التةتيش وا شراف عليها ومها اختؤاذ
إجراءات ا نةاذ ،علن سبيل املثال ،اقع علن عااي اسلا ثصرا.
 - ١٢واقؤع املسؤؤولية اليوميؤة عؤن إدارة انةيؤذ ةطؤؤط العمؤل املتعلقؤة لالستكشؤاف ،وعؤن ا ؤالغ عؤؤن
أل ثؤاالت عؤد امتثؤال ،علؤن عؤااي األمؤني العؤا الؤذل ميؤارس الصؤالثيات واملهؤا ا ؤددة هلؤذا املنصؤب
صؤؤل ألن الكيؤؤان الؤؤذل يوا ؤؤي
علؤؤن ؤؤو يتةؤؤي مؤؤع أثكؤؤا االاةاقيؤؤة واألنظمؤؤة .وهنؤؤا اضؤؤارب مصؤؤال مت ّ
علؤؤن عقؤؤود االستكشؤؤاف وأثكامهؤؤا املاليؤؤة هؤؤو نةسؤؤا الكيؤؤان املسؤؤؤول عؤؤن لؤؤمان االمتثؤؤال .وللنظؤؤر إىل
العواقب ا تملة لعد االمتثال انظر  ،)ISBA/24/C/5من املهر أن يكون الةر ني هذه األنشؤطة مبيّنؤا
املسؤوليات املنوةؤة مبةتلؤه هيئؤات السؤلطة يمؤا يتصؤل
شكل وال  ،وأن اكون عمليةل رصد االمتثال و
ل
ذلك مةهومة هما جيدا.
 - ١4واش ّكل عم لية اقدمي التقؤارير السؤنوية واالسؤتعراض الؤدورل الؤذل ينجؤزه األمؤني العؤا كؤل مخؤا
يسؤران قيؤاس التقؤد ا ؤرز يف أعمؤال االستكشؤاف سؤنوث للقيؤاس إىل
سنوات َ
أداَت رصد ه ّ
ؤامتني .همؤا يل ّ
ةطؤؤة العمؤؤل املوا ؤؤي عليهؤؤا ،مبؤؤا يف ذلؤؤك ؤؤرجمج األنشؤؤطة ال ؤوارد يهؤؤا ،ويلسؤؤاعدان علؤؤن إ ؤراز التعؤؤديالت
ؤزود السؤلطة أيضؤا بيؤاجت ومعلومؤات
املق ال إدةاهلا علن هؤذا الؤمجمج .وعمليؤة اقؤدمي التقؤارير السؤنوية ا ّ
ؤير اآل ر البيئيؤؤة ألنشؤؤطة االستكشؤؤاف
اشؤؤتد اماجؤؤة إليهؤؤا مؤؤن أجؤؤل أمؤؤور منهؤؤا ،علؤؤن سؤؤبيل املثؤؤال ،اقيؤ ل
واقديرها ،ومساعدةل السلطة يف صياغة قواعد وأنظمؤة وإجؤراءات سؤديدة يمؤا خيؤص اايؤة البيئؤة
وحتليلها
ل
البحريؤؤة وسؤؤالمتها .وذلؤؤك مهؤؤر لألةؤؤص يمؤؤا يتعلؤؤي للبيؤؤاجت واملعلومؤؤات املتاثؤؤة للجنؤؤة لتيسؤؤري انةيؤؤذ
االلتزام ؤؤات املنوة ؤؤة هب ؤؤا مبوج ؤؤب الةق ؤؤرة  ١م ؤؤن امل ؤؤادة  ٢65م ؤؤن االاةاقي ؤؤة واملتمثل ؤؤة يف اق ؤؤدمي التوجيه ؤؤات
والتوصيات إىل اسلا.
 - ١5و يما يتعلي للتمييز ني عؤد االمتثؤال وقصؤور األداء أو عؤد إكمالؤا للقيؤاس إىل ةطؤة العمؤل
املوا ي عليها ،مثة ثاجة إىل عملية حت ّقي ،اكون أكثر عالية ،للةصل يف ما إذا كانت امالة الل لثؤ ّددت
علؤؤن أسؤؤا ثالؤؤة عؤؤد امتثؤؤال حمتمؤؤل هؤؤو للةعؤؤل ثالؤؤة عؤؤد امتثؤؤال ل نظمؤؤة .والعم ؤل جؤؤا ٍر علؤؤن إدةؤؤال
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حتسينات علن العمليؤة الراهنؤة ،ولكؤن كسؤب هؤر أولؤ ألسؤباب عؤد اسؤتيةاء أو عؤد إجنؤاز متطلبؤات معينؤة
من متطلبات ا الغ من ش نا أن سؤن هؤر السؤلطة لؤمامج املتعاقؤدين وجؤداوهلر الزمنيؤة .وأثؤد السؤبل لؤذلك
هو مطالبة املتعاقدين تقدمي رامج أنشطة حمددة ولوال أكم مر قة تهداف والحة ميكن قياسها.
 - ١6واللجنة مدعوة إىل القيا مبا يلو:
ا ثاة ؤؤة علم ؤؤا تدوار ومس ؤؤؤوليات اتل ؤؤه اهليئ ؤؤات املنةرة ؤؤة يف رص ؤؤد التقي ؤؤد خبط ؤؤط
أ)
العمل ،و دورها هو نةسها يف رصد انةيذ رامج أنشطة املتعاقدين يف إةار عملية اقدمي التقارير السنوية؛
ب) ا ثاةؤؤة علمؤؤا للتحسؤؤينات الؤؤل أللدةلؤؤت علؤؤن عمليؤؤة اقؤؤدمي التقؤؤارير السؤؤنوية ،مبؤؤا يف
ذلك عملية اقيير التقارير السنوية؛
ج) اقؤؤدمي اوجيهؤؤات إلؤؤا ية إىل األمانؤؤة شؤ ن املعلومؤؤات الؤؤل حتتاجهؤؤا اللجنؤؤة يمؤؤا يتعلؤؤي
للتق ؤؤارير الس ؤؤنوية م ؤؤن ة ؤؤالل حتدي ؤؤد اس ؤؤاالت املوال ؤؤيعية واملسؤ ؤا ل ال ؤؤل اتطل ؤؤب املزي ؤؤد م ؤؤن ال كي ؤؤز ا ؤؤدد
األهداف ،والطلب إىل األمني العا أن يواصل ارشيد عملية حتليل التقارير السنوية الل استعني هبا اللجنة؛
الطلؤؤب إىل األمؤؤني العؤؤا أن يقؤؤد إىل اللجنؤؤة املزيؤؤد مؤؤن التةاصؤؤيل والتحليؤؤل عؤؤن انةيؤؤذ
د)
رجمج األنشطة اطمسو؛
ه) إصدار اوصية ش ن الطريقة األ ضل ثالة املعلومؤات املتعلقؤة تنشؤطة املتعاقؤدين إىل
اسلا ،و قا للمسؤؤوليات املنوةؤة لللجنؤة عمؤال لملؤادة  ٢65مؤن االاةاقيؤة ،مؤن أجؤل مكؤني اسلؤا مؤن
أداء املها املنوةة ا مبوجب الةقرة  ١من املادة  ٢6١من االاةاقية؛
و) الطلؤؤب إىل األمؤؤني العؤؤا أن يتنؤؤاول مؤؤع املتعاقؤؤدين لؤؤرورَة اقؤؤدمي ؤرامج أنشؤؤطة حمؤؤددة
ش ؤ ؤؤكل أول ؤ ؤ ؤ  ،مب ؤ ؤؤا يعك ؤ ؤؤا الطل ؤ ؤؤب ال ؤ ؤؤذل اقؤ ؤ ؤؤدمت ؤ ؤؤا اجلمعي ؤ ؤؤة ة ؤ ؤؤالل ال ؤ ؤؤدورة الثالث ؤ ؤؤة والعش ؤ ؤ ؤرين
انظر )ISBA/23/A/13؛
ز) اقؤؤدمي اوجيهؤؤات إلؤؤا ية إىل األمؤؤني الع ؤا ثؤؤن يتسؤؤىن جؤ كؤين وا ؤؤد أكؤؤم مؤؤن العمليؤؤة
الراهنة والد ع تحسينها.
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